
ОП 18056    

 

 

П Р О Т О К О Л 

за проведени преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с 

предварителна покана за участие с рег.№ 18056 с участника  „Енергоремонт - Гълъбово” 

АД, гр. Гълъбово 

 

Днес, 25.05.2018г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с предварителна 

покана за участие с рег. № 18056 и предмет: „Ремонт на спомагателни съоръжения в 

ч.890МВт. на турбинен цех”, по четири обособени позиции. 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със заповед № 654/ 02.05.2018г. на 

Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния състав: 

 

Председател:   

 инж. ГГ      – Инженер енергетик, Турбинен цех 

Членове:  

1  инж. ПП  – Технолог,  Турбинен цех 

2. ДЛ    – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. СН   – Експерт контрол на документи, АДФК 

 4. ПТ    – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

 

От страна на Участника: инж. ТК – упълномощен представител 

 

Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както следва:  

 

№ 
Наименование на Участника и 

седалище 

Вх. № на 

офертата 

Дата на 

получаване 

на офертата 

Час на 

получаване 

на офертата 

Обособ. 

позиция 

1. 
„Енергоремонт - Гълъбово” АД, гр. 

Гълъбово 
7761 23.05.18 12.43 1,2,3,4 

  

На 25.05.2018г. в 10:02 ч. след проведен жребий на основание чл. 67 от ППЗОП относно реда 

на отваряне на първоначалните оферти и като 1-ви по ред, Комисията отвори представената 

от участника първоначална оферта и откри преговорите с  представителя на участника   

 

1. Първоначално предложени и договорени с участника цени след проведените преговори за 

изпълнение на договор за ремонт на спомагателни съоръжения в турбинен цех, са следните: 

 

Участник 
Обособена 

позиция 

Първоначално 

предложена цена в 

лв., без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв. без ДДС 

„Енергоремонт - Гълъбово” АД, 

гр. Гълъбово 

1 57 015.00 57 015.00 

2 70 717.50 70 717.50 

3 62 307.00 62 307.00 

4 178 290.00 178 290.00 

 
2.. Приема се проектът на договора, предложен от Възложителя в документацията за участие. 

 

В 10.06  часа комисията приключи преговорите с представителя на участника. 

 



ОП 18056    

Протоколът се състави на основание чл. 135, ал. 4 от ЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя: 

Председател:   

 инж. ГГ      – …….п…… 

Членове:  

1  инж. ПП  – …….п…… 

2. ДЛ    – …….п…… 

3. СН   – …….п…… 

4. ПТ   – …….п…… 

 

 

От страна на Участника: 

 

.......................................................       – ................... 

          
  



ОП 18056    

 
 

П Р О Т О К О Л 

за проведени преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с 

предварителна покана за участие с рег.№ 18056 с участника  „Елит - Монтаж“ ООД, гр. 

Стара Загора 

 

Днес, 25.05.2018г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с предварителна 

покана за участие с рег. № 18056 и предмет: „Ремонт на спомагателни съоръжения в 

ч.890МВт. на турбинен цех”, по четири обособени позиции. 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със заповед № 654/ 02.05.2018г. на 

Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, в следния състав: 

 

Председател:   

 инж. ГГ      – Инженер енергетик, Турбинен цех 

Членове:  

1  инж. ПП  – Технолог,  Турбинен цех 

2. ДЛ    – Юрисконсулт, Правен отдел 

3. СН   – Експерт контрол на документи, АДФК 

 4. ПТ    – Специалист търговия, Търговски отдел 

 

 

От страна на Участника: Не присъства представител на участника.  

 

Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както следва:  

 

№ 
Наименование на Участника и 

седалище 

Вх. № на 

офертата 

Дата на 

получаване 

на офертата 

Час на 

получаване 

на офертата 

Обособ. 

позиция 

1. 
„Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара 

Загора 
7762 25.05.18 8.15 1,2,3,4 

  

На 25.05.2018г. в 10:07 ч. след проведен жребий на основание чл. 67 от ППЗОП относно реда 

на отваряне на първоначалните оферти и като 2-ри по ред, Комисията отвори представената 

от участника първоначална оферта.  

 

1. Предложените от участника цени за изпълнение на договор за ремонт на спомагателни 

съоръжения в турбинен цех, са следните: 

 

Участник 
Обособена 

позиция 

Предложена цена 

в 

лв., без ДДС 

Крайна 

договорена 

цена в лв. без ДДС 

„Елит - Монтаж“ ООД, гр. Стара 

Загора 

1 58 530.00 58 530.00 

2 74 340.00 74 340.00 

3 74 800.00 74 800.00 

4 189 000.00 189 000.00 

 
2.. Запазва се проектът на договора, предложен от Възложителя в документацията за участие. 

 

В 10.14 часа комисията приключи работа. 

 



ОП 18056    

 

Протоколът се състави на основание чл. 135, ал. 4 от ЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя: 

Председател:   

 инж. ГГ      – …….п…… 

Членове:  

1  инж. ПП  – …….п…… 

2. ДЛ    – …….п…… 

3. СН   – …….п…… 

4. ПТ   – …….п…… 

 

 

От страна на Участника: 

 

.......................................................       – ................... 

          


